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PHƯƠNG ÁN 

Đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu đáp ứng với tình hình 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

 

 

Thực hiện Công văn số 1386/UBND-VX ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc thực hiện Thông báo số 116/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 1445/UBND-VX ngày 

27/5/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Thông báo số 121/TB-

VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19; Phương 

án số 54/PA-BCĐ ngày 25/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 tỉnh về Phương án kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sản 

xuất kinh doanh theo từng cấp độ. Sở Công Thương ban hành phương án đảm bảo 

lưu thông, cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân 

trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Chủ động điều tiết, lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu kịp thời 

phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân, nhất là khu vực phải 

thực hiện cách ly, giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 (nếu có); đồng 

thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu mua, vận chuyển, tiêu thụ 

nông sản của tỉnh. 

2. Việc lưu thông, cung ứng hàng hóa phải có sự phối hợp quản lý chặt 

chẽ giữa các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, các cơ sở sản xuất và 

các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu gắn với việc triển khai thực 

hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

3. Phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện xe, người giao 

nhận hàng phải áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

quy định Bộ Y tế, của tỉnh; hàng hóa, nông sản được lưu thông, cung ứng phải 

có đủ chứng từ, hóa đơn, chứng minh nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo chất lượng, 

an toàn thực phẩm theo quy định. 
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II. NỘI DUNG CỦA PHƯƠNG ÁN 

1. Dự kiến nhu cầu tiêu dùng hàng thiết yếu phục vụ Nhân dân trên 

địa bàn tỉnh trong thời gian 01 tháng 

Trên cơ sở quy mô dân số của tỉnh và mức tiêu dùng bình quân của 01 

người/tháng đối với một số mặt hàng thiết yếu(1), dự kiến nhu cầu tiêu dùng 

hàng hóa thiết yếu của Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong 01 tháng trị giá khoảng 

375,045 tỷ đồng, trong đó: Nhóm hàng lương thực và thực phẩm tươi sống 

khoảng 283,62 tỷ đồng; nhóm hàng thực phẩm chế biến khoảng 30,32 tỷ đồng; 

một số mặt hàng khác (khẩu trang, nước sát khuẩn, giấy vệ sinh,…) khoảng 

61,105 tỷ đồng (Chi tiết nhu cầu tiêu dùng một số mặt hàng thiết yếu tại biểu số 

01 kèm theo). 

2. Về khả năng đáp ứng nguồn cung hàng hóa thiết yếu 

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, phát huy tối đa năng lực dự trữ và 

cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tại 

các huyện, thành phố. Cụ thể: 

- Hàng hóa nhập từ các tỉnh bạn: Đối với nhóm hàng thực phẩm chế 

biến, hàng tiêu dùng thiết yếu sử dụng nguồn hàng của các doanh nghiệp 

thương mại đầu mối, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tổng giá trị 

hàng thiết yếu hiện dự trữ thường xuyên tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh khoảng 37,944 tỷ đồng (Chi tiết các mặt hàng và 

đơn vị cung ứng tại biểu số 02 kèm theo). 

- Hàng hóa địa phương sản xuất: Đối với nhóm hàng lương thực, thực 

phẩm tươi sống ưu tiên sử dụng nguồn cung từ các trang trại, các hộ nông dân 

sản xuất trên địa bàn tỉnh. Tổng giá trị hàng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh khoảng 178,89 tỷ đồng (Chi tiết các mặt hàng và đơn vị cung 

ứng tại biểu số 03 kèm theo). 

- Hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm chế biến, hàng nông 

sản, thực phẩm tươi sống phải có đủ hóa đơn, chứng từ hoặc các tài liệu chứng 

minh nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm theo quy định và chỉ được bán 

theo giá niêm yết của đơn vị sản xuất, đơn vị phân phối. 

Trường hợp các đầu mối cung ứng hàng hóa tại địa phương không đáp 

ứng đủ số lượng hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, tùy vào mức độ thiếu hụt cụ thể 

trong từng thời điểm, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Vụ thị trường trong 

                                                 
(1) Dân số của tỉnh năm 2020 là 470.341 người; Mức tiêu dùng bình quân 1 người/ tháng đối với các mặt hàng: 

Gạo, thịt các loại, tôm, cá, trứng gia cầm, rau, mỡ, dầu ăn, nước mắm, nước chấm tính theo điều tra của Tổng 

cục thống kê. Mức tiêu dùng bình quân 1 người/ tháng đối với các mặt hàng: Mỳ tôm, miến, bún phở khô, muối, 

bột canh, nước uống đóng chai, khẩu trang, nước sát khẩu, giấy vệ sinh tính theo hướng dẫn của Bộ Công 

Thương  tại Công văn số 1998/BCT-TTTN ngày 20/3/2020. 



3 

 

nước - Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để kết nối 

các doanh nghiệp thương mại đầu mối của tỉnh với các doanh nghiệp, tập đoàn, 

cơ sở sản xuất hàng hóa thiết yếu để đặt hàng hoặc điều tiết hàng hóa từ các 

đơn vị sản xuất, nhà phân phối tại các tỉnh, thành phố cho thị trường Lai Châu. 

3. Về cách thức cung ứng hàng hóa 

3.1. Tình huống trên địa bàn tỉnh chưa có khu vực bị cách ly, giãn cách 

xã hội do dịch bệnh Covid-19; các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa 

hàng bán lẻ vẫn hoạt động bình thường thì nhiệm vụ cung ứng hàng hóa thiết 

yếu do các doanh nghiệp đầu mối vận chuyển cung ứng đến các đại lý, điểm 

bán. Sở Công Thương tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau: 

-  Chủ động nắm bắt thông tin, theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh 

và thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Vụ thị 

trường trong nước - Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố 

để nắm chắc nguồn cung hàng hóa thiết yếu, đẩy mạnh kết nối, hỗ trợ đảm bảo 

hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân trên địa 

bàn. Kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp đảm bảo 

nguồn cung hàng hóa trong các trường hợp cần thiết.  

- Chỉ đạo, hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối, các đơn vị bán lẻ trên địa 

bàn tỉnh duy trì lượng hàng dự trữ đáp ứng nhu cầu thị trường, cung ứng hàng 

hóa với giá cả ổn định nhằm phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh và thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng dịch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo 

hướng dẫn của cơ quan y tế.  

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố hướng 

dẫn các đơn vị cung ứng hàng hóa thiết yếu thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh trong hoạt động vận chuyển hàng hóa theo đúng hướng dẫn của 

Bộ Y tế và của tỉnh; thường xuyên nắm bắt và kịp thời giải quyết các khó khăn 

vướng mắc của các đơn vị cung ứng hàng hóa đảm bảo thuận lợi cho hoạt động 

lưu thông hàng hóa, phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân trên 

địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường, các lực lượng chức năng tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá 

bất hợp lý đối với các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và 

các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác. 

3.2. Tình huống trên địa bàn tỉnh có các ca bệnh Covid-19 và có các khu 

vực bị cách ly, giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19; một số chợ, siêu thị, cửa 

hàng bán lẻ bị phong tỏa và tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch.  
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3.2.1. Đối với khu vực chưa bị cách ly, giãn cách xã hội: Thực hiện các 

nhiệm vụ tại mục 3.1 nhằm đảm bảo hàng hóa được lưu thông thuận lợi phục vụ 

nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.  

3.2.2. Đối với khu vực thực hiện giãn cách xã hội 

- Trường hợp trong khu vực giãn cách xã hội có các đại lý, cửa hàng bán 

lẻ: Sở Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại đầu mối chuẩn bị 

nguồn cung hàng hóa và cung cấp thông tin danh sách người điều khiển phương 

tiện và phương tiện, kế hoạch vận chuyển hàng hóa ra, vào khu giãn cách xã hội; 

phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các chốt, trạm kiểm soát tạo 

điều kiện cho các phương tiện, người điều khiển phương tiện, người giao nhận 

hàng được cung ứng, vận chuyển hàng hóa đến các đại lý, cửa hàng bán lẻ, địa 

điểm kinh doanh được phép hoạt động trong khu giãn cách để cung ứng kịp thời, 

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Người điều khiển phương tiện, phương 

tiện vận tải, người giao nhận hàng hóa ra, vào khu giãn cách xã hội phải áp dụng 

đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định Bộ Y tế. 

- Trường hợp trong khu vực giãn cách không có các đại lý, cửa hàng bán 

lẻ: Sở Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối có phương án chuẩn bị 

nguồn hàng thiết yếu và đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với doanh 

nghiệp thương mại đầu mối lựa chọn địa điểm (nhà văn hóa, kho, bãi…) đảm bảo 

không gian giãn cách để làm nơi tiếp nhận và cung ứng hàng hóa cho Nhân dân 

trong khu vực giãn cách. Tùy vào quy mô, khu vực bị giãn cách để bố trí số điểm 

cung ứng hàng hóa phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trong quá trình 

mua hàng. 

3.2.3. Đối với khu vực bị cách ly 

- Sở Công Thương phối hợp với chính quyền địa phương có khu vực bị 

cách ly nắm bắt thông tin về số lượng người, nhu cầu các mặt hàng thiết yếu để 

chuyển cho các doanh nghiệp thương mại đầu mối chuẩn bị nguồn hàng và 

phương án vận chuyển hàng hóa cung ứng cho khu vực cách ly.  

- Đề nghị chính quyền địa phương có khu vực bị cách ly giao cho 01 đơn 

vị hoặc tổ công tác làm đầu mối để tiếp nhận và cung cấp thông tin hai chiều 

(trong khu cách ly với khu vực bên ngoài không bị cách ly), công khai họ tên, 

địa chỉ, số điện thoại của tổ công tác cho Nhân dân trong vùng cách ly biết để 

liên hệ khi có nhu cầu. 

- Tổ công tác thông báo cho Nhân dân về thời gian, địa điểm, cách thức 

đăng ký nhu cầu về các mặt hàng thiết yếu; tổng hợp danh sách, số lượng, 



5 

 

chủng loại hàng hóa để đăng ký với doanh nghiệp thương mại đầu mối cung 

ứng hàng hóa.  

- Trên cơ sở danh sách đăng ký của tổ công tác tổng hợp, các doanh nghiệp 

đầu mối cung ứng vận chuyển hàng hóa đến khu vực kiểm soát ngoài khu vực cách 

ly và bàn giao cho tổ công tác để chuyển cho Nhân dân trong khu vực cách ly. 

- Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường cử cán bộ giám 

sát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và giá bán các loại hàng hóa thiết yếu do 

doanh nghiệp thương mại đầu mối cung cấp cho Nhân dân khu vực cách ly đảm 

bảo đúng quy định của pháp luật. Quá trình nhận đơn, vận chuyển và giao hàng 

phải thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của ngành y tế để đảm bảo các quy định 

về an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

3.3. Tình huống dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp phải thực hiện 

giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, có nhiều khu vực bị cách ly  

3.3.1. Đối với khu vực bị cách ly: Phối hợp với UBND các huyện, thành 

phố có khu vực bị cách ly triển khai nhiệm vụ theo phương án tại mục 3.2.3 

3.3.2. Đối với các khu vực còn lại 

- Sở Công Thương phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố 

rà soát, thống kê và công bố các chợ, siêu thị, cửa hàng, đại lý, điểm bán lẻ hàng 

hóa thiết yếu đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy 

định được tiếp tục hoạt động để phục vụ nhu cầu của Nhân dân. Đồng thời phối 

hợp với các doanh nghiệp đầu mối rà soát, lựa chọn và công bố bổ sung các địa 

điểm (nhà văn hóa, kho, bãi…) là nơi tập kết, cung ứng hàng hóa thiết yếu để 

đảm bảo có hệ thống các điểm bán cung ứng hàng hóa thiết yếu thuận tiện đáp 

ứng nhu cầu của Nhân dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.  

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, tổ 

dân phố thực hiện việc cấp phiếu đi mua hàng thiết yếu cho các hộ dân để đảm 

bảo điều tiết lượng người ra vào chợ, siêu thị, chấp hành tốt các quy định về 

giãn cách phòng chống dịch Covid -19.  

- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Y Tế lập danh sách người điều 

khiển phương tiện, người bốc xếp hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng 

hóa thiết yếu của các doanh nghiệp thương mại đầu mối để khi cần thiết có thể 

cấp phù hiệu cho lưu thông vận chuyển hàng hóa trong tỉnh và kiến nghị 

UBND tỉnh ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người điều khiển phương 

tiện, người bốc xếp hàng hóa. Đồng thời, gửi danh sách người điều khiển 

phương tiện, người bốc xếp hàng hóa và phương tiện vận tải cho Sở Giao 

thông vận tải các tỉnh, thành phố có liên quan đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện cho 
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phương tiện qua các chốt kiểm soát để vận chuyển hàng hóa thiết yếu cung ứng 

cho tỉnh Lai Châu.  

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các 

huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, thống kê sát lượng hàng hóa lương thực, 

thực phẩm sản xuất tại tỉnh và nguồn hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tại các kho của 

doanh nghiệp thương mại đầu mối, các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn tỉnh. Khi có 

nguy cơ thiếu hụt nguồn hàng hóa trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương sẽ liên hệ 

với Vụ thị trường trong nước - Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh, 

thành phố kết nối các doanh nghiệp thương mại đầu mối của tỉnh với các tập 

đoàn, doanh nghiệp, nhà máy sản xuất hàng hóa thiết yếu để đặt hàng hoặc 

điều tiết hàng hóa từ các đơn vị sản xuất, nhà phân phối tại các tỉnh , thành 

phố khác cho thị trường Lai Châu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương 

Là đơn vị đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, 

thành phố tổ chức thực hiện phương án đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa 

đáp ứng với diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh để có giải pháp giải quyết hoặc 

tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp, đúng thẩm quyền. Hướng dẫn 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ký cam kết đảm bảo cung ứng hàng 

hóa thiết yếu và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định 

2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu 

Chủ động đẩy mạnh hoạt động sản xuất, tăng lượng hàng hóa dự trữ 

thường xuyên tại cơ sở; phối hợp với Sở Công Thương, chính quyền địa 

phương các cấp thực hiện điều tiết nguồn hàng phục vụ nhu cầu của Nhân dân 

khi có yêu cầu; thực hiện ký cam kết cung ứng hàng hóa thiết yếu kịp thời, đảm 

bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không lợi dụng tình hình dịch 

Covid-19 để tăng giá; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại cơ 

sở sản xuất, kinh doanh. Đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau: 

- Các doanh nghiệp thương mại đầu mối kinh doanh nhóm hàng thực 

phẩm chế biến, tiêu dùng thiết yếu: Công ty TNHH MTV Tân Đức, Công ty 

TNHH MTV Đông Dũng, Công ty TNHH thương mại Hưng Thịnh, Công ty 

TNHH MTV Đại Hải, Công ty TNHH MTV thương mại Đức Tài - Lai Châu, 

Siêu thị Hương Long, Siêu thị VinMart Lai Châu, Siêu thị Dũng Long chủ 

động xây dựng phương án đảm bảo nguồn hàng thiết yếu cung ứng phục vụ 

Nhân dân theo các tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Trong quá 

trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc về nguồn cung và lưu thông hàng 
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hóa, kịp thời báo cáo về Sở Công Thương để được phối hợp hỗ trợ. 

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến nhóm hàng lương thực, 

thực phẩm tươi sống trên địa bàn tỉnh: 

+ Công ty TNHH MTV giống vật tư Tây Bắc, Hợp tác xã Thanh Xuân, 

Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tâm, Hộ kinh doanh Nguyễn Tú chủ động tổ 

chức thu mua, chế biến, dự trữ và cung ứng mặt hàng gạo theo các tình huống 

diễn biến của dịch bệnh Covid-19. 

+ Công ty TNHH MTV Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV số 24, Công ty 

TNHH MTV Quang Tú Lai châu, Hợp tác xã Thanh Niên Ta Gia, Hợp tác xã 

Phát triển Tà Mít và các hộ kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm chủ động tổ chức 

sản xuất, thu mua, chế biến, dự trữ và tổ chức cung ứng các mặt hàng thịt gia súc, 

gia cầm, thủy sản theo các tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19. 

+ Khuyến khích các trang trại, hộ dân tăng cường sản xuất các mặt hàng rau, 

củ, quả đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trong khu vực bị cách ly, giãn cách 

xã hội.  Ban quản lý các chợ dân sinh tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh 

cung ứng các mặt hàng rau, củ, quả, trứng gia cầm…phục vụ nhu cầu của Nhân dân. 

3. Đề nghị các sở, ngành, UBND huyện, thành phố phối hợp với Sở 

Công Thương thực hiện các nhiệm vụ sau: 

3.1. Sở Y tế 

- Chỉ đạo và huy động các đơn vị có năng lực xét nghiệm Covid-19 đảm 

bảo phục vụ tối đa nhu cầu xét nghiệm cho người điều khiển phương tiện, người 

giao nhận hàng hóa (Theo quy định Văn bản số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 về 

việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa) trong 

thời gian ngắn nhất nhằm hạn chế tối đa ách tắc lưu thông hàng hóa trên địa bàn 

tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh xem xét đưa nhóm người điều khiển phương tiện xe, 

vận chuyển hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp thương mại đầu mối làm 

nhiệm vụ cung ứng hàng hóa cho các khu vực giãn cách xã hội và cách ly vào 

nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin phòng chống Covid-19. 

- Phối hợp với Sở Công Thương trong công tác rà soát, công bố các chợ, 

siêu thị, cửa hàng, điểm bán hàng thiết yếu đảm bảo các điều kiện phòng dịch 

Covid-19 theo quy định. 

- Trên cơ sở các hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải phối hợp 

với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, xác nhận hàng hóa, 

nông sản an toàn dịch bệnh (nếu có); phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng 

dẫn triển khai các biện pháp an toàn phòng dịch cho người điều khiển phương 

tiện, phương tiện và hàng hóa để lưu thông hàng hóa qua các địa bàn trong và 

ngoài tỉnh. 
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3.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương sản xuất, nuôi trồng các loại nông, 

lâm, thủy sản phù hợp với nhu cầu, khả năng tiêu thụ trong bối cảnh dịch Covid-19 

nhằm chủ động đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Cung cấp thông tin về đầu mối cung ứng hàng hóa nông sản đảm bảo an 

toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cho khu 

vực giãn cách xã hội, cách ly hoặc hỗ trợ kết nối tiêu thụ trong trường hợp nông 

sản vào vụ thu hoạch nhưng chưa có kênh tiêu thụ. 

3.3. Sở Giao thông vận tải 

- Nghiên cứu, rà soát lập danh sách, lựa chọn một số đơn vị vận tải hàng 

hóa (Bao gồm thông tin chi tiết về phương tiện, tên, số điện thoại của lãnh đạo 

doanh nghiệp và lái xe …) trên địa bàn tỉnh để sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ vận 

chuyển hàng hóa thiết yếu ra, vào khu cách ly, giãn cách xã hội. 

- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc tạo điều kiện cho người và phương tiện của 

các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch được lưu thông, 

cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiêu thụ nông sản cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp trao đổi thông tin với Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành liên 

quan tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện vận tải làm nhiệm vụ 

cung ứng hàng hóa thiết yếu của tỉnh Lai Châu được lưu thông thuận lợi theo 

quy định. 

3.4. Cục Quản lý thị trường tỉnh 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, găm 

hàng, tăng giá đột biến đối với các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch 

Covid-19 và mặt hàng thiết yếu; chú trọng kiểm tra chất lượng, nguồn gốc xuất 

xứ và giá bán các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân 

dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

3.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chỉ đạo trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại, du lịch phối hợp với 

phòng chuyên môn của Sở Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác 

điều tiết lưu thông hàng hóa và kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn vướng 

mắc trong quá trình tổ chức cung ứng các mặt hàng thiết yếu của doanh nghiệp. 

3.6. UBND các huyện, thành phố 

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa, 

lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ” để phục 

vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn.  
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- Chỉ đạo đôn đốc các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn theo dõi 

sát tình hình dịch bệnh, diễn biến thị trường, nhu cầu của Nhân dân để xây dựng 

phương án đảm bảo nguồn hàng hóa phù hợp; bố trí về người, phương tiện để 

sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân tại khu vực 

cách ly, giãn cách xã hội trên địa bàn khi cần thiết. 

- Chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch Covid-19, các địa phương triển khai 

thực hiện linh hoạt, tạo điều kiện cho người và phương tiện vận chuyển được ra, 

vào địa phương để cung ứng hàng hóa thiết yếu và thu mua nông sản (sau khi đã 

áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19). 

Sở Công Thương trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

phối hợp triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ảnh về Sở Công Thương để tổng hợp, 

báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Công Thương (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở, Ngành: Y tế, Giao thông vận tải, Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu 

tư, Cục Quản lý thị trường  (P/h); 

- UBND các huyện, thành phố (P/h); 

- Các đơn vị cung ứng hàng hóa thiết yếu ( P/h); 

- Lưu: VT, QLTM. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Chín 

 

 



Biểu 01: Tổng hợp nhu cầu tiêu dùng một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh trong 01 tháng
(Kèm theo Phương án số:        /PA-SCT ngày        tháng       năm 2021 của Sở Công Thương)

Đơn vị tính thành tiền: Triệu đồng

STT Danh mục hàng
hóa ĐVT Đơn giá

(đồng)

Mức
tiêu

dùng
bình

quân 1
người/
tháng

Toàn tỉnh Thành phố Huyện Tam Đường Huyện Tân Uyên Huyện Than Uyên Huyện Sìn Hồ Huyện Phong Thổ Huyện Mường Tè Huyện Nậm Nhùn

Khối lượng Thành
tiền Khối lượng Thành

tiền
Khối
lượng

Thành
tiền Khối lượng Thành

tiền Khối lượng Thành
tiền

Khối
lượng

Thành
tiền Khối lượng Thành

tiền
Khối
lượng

Thành
tiền

Khối
lượng

Thành
tiền

I Nhóm lương thực, thực phẩm tươi sống

1 Gạo các loại Kg 14.000 8,1 3.807.324 53.303 362.872 5.080 453.932 6.355 478.232 6.695 555.757 7.781 692.623 9.697 658.271 9.216 380.903 5.333 224.735 3.146

2 Thịt các loại Kg 150.000 2,2 1.034.088 155.113 98.558 14.784 123.290 18.494 129.890 19.484 150.946 22.642 188.120 28.218 178.790 26.818 103.455 15.518 61.039 9.156

3 Tôm, cá Kg 100.000 1,3 611.052 61.105 58.239 5.824 72.853 7.285 76.753 7.675 89.196 8.920 111.162 11.116 105.648 10.565 61.133 6.113 36.069 3.607

4 Trứng gia cầm Quả 3.000 4 1.880.160 5.640 179.196 538 224.164 672 236.164 708 274.448 823 342.036 1.026 325.072 975 188.100 564 110.980 333

5 Rau, củ, quả Kg 10.000 1,8 846.072 8.461 80.638 806 100.874 1.009 106.274 1.063 123.502 1.235 153.916 1.539 146.282 1.463 84.645 846 49.941 499

II Nhóm thực phẩm chế biến

1 Mỳ tôm, miến,
bún, phở khô Gói 3.000 10 4.700.400 14.101 447.990 1.344 560.410 1.681 590.410 1.771 686.120 2.058 855.090 2.565 812.680 2.438 470.250 1.411 277.450 832

4 Mỡ, dầu ăn Kg 50.000 0,3 141.012 7.051 13.440 672 16.812 841 17.712 886 20.584 1.029 25.653 1.283 24.380 1.219 14.108 705 8.324 416

5 Nước mắm,
nước chấm Lít 55.000 0,3 141.012 7.756 13.440 739 16.812 925 17.712 974 20.584 1.132 25.653 1.411 24.380 1.341 14.108 776 8.324 458

6 Muối, bột canh Kg 20.000 0,15 70.506 1.410 6.720 134 8.406 168 8.856 177 10.292 206 12.826 257 12.190 244 7.054 141 4.162 83

III Một số hàng hóa khác

1 Nước uống
đóng chai Lít 10.000 10 4.700.400 47.004 447.990 4.480 560.410 5.604 590.410 5.904 686.120 6.861 855.090 8.551 812.680 8.127 470.250 4.703 277.450 2.775

2 Khẩu trang Chiếc 2.000 6 2.820.240 5.640 268.794 538 336.246 672 354.246 708 411.672 823 513.054 1.026 487.608 975 282.150 564 166.470 333

3 Nước sát khuẩn Lít 50.000 0,2 94.008 4.700 8.960 448 11.208 560 11.808 590 13.722 686 17.102 855 16.254 813 9.405 470 5.549 277

4 Giấy vệ sinh Cuộn 4.000 2 940.080 3.760 89.598 358 112.082 448 118.082 472 137.224 549 171.018 684 162.536 650 94.050 376 55.490 222

Tổng giá trị hàng hóa 375.045 35.745 44.715 47.109 54.746 68.228 64.844 37.521 22.138

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Biểu 02: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cung ứng nhóm hàng thực phẩm chế biến và một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo Phương án số:        /PA-SCT ngày        tháng       năm 2021 của Sở Công Thương)
ĐVT thành tiền: Triệu đồng

STT Tên đơn vị cung ứng

Nhóm hàng thực phẩm chế biến Một số loại hàng hóa khác
Tổng giá

trịMỳ tôm, miến,
bún, phở

Thịt hộp các
loại Cá hộp các loại Nước mắm, nước

chấm Mỡ, dầu ăn Muối, bột canh Nước lọc đóng
chai Khẩu trang Nước sát khuẩn Giấy vệ sinh

Khối lượng
(kiện)

Thành
tiền

Khối lượng
(Kg)

Thành
tiền

Khối
lượng
(Kg)

Thành
tiền

Khối lượng
(lít) Thành tiền

Khối
lượng
(tấn)

Thành
tiền

Khối
lượng
(tấn)

Thành
tiền

Khối
lượng

(1000 lít)

Thành
tiền

Khối lượng
(chiếc)

Thành
tiền

Khối lượng
(lít) Thành tiền Khối lượng

(túi)
Thành

tiền

1

Công ty TNHH MTV Tân
Đức; địa chỉ: Tổ 22,
phường Đông Phong, thành
Phố Lai Châu; sđt:
0356664888

30.800 3.080 45.400 2.497 5.577

2

Công ty TNHH MTV Đông
Dũng; địa chỉ: tổ 5, phường
Tân Phong, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu; sđt:
0911888836

20.000 2.000 2.000

3

Công ty TNHH thương mại
Hưng Thịnh; địa chỉ: tổ 5,
phường Tân Phong, thành
phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu; sđt: 0941056688

2.727 300 1.818 200 80 3.120 87.270 400 4.020

4

Công ty TNHH MTV Đại
Hải; địa chỉ: tổ 9, phường
Tân Phong, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu; sđt:
0912868181

30,0 600,0 600

5

Công ty TNHH MTV
thương mại Đức Tài - Lai
Châu: Tổ 15, phường Tân
Phong, thành phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu; sđt:
0988.442.154

40 400 400

6

Doanh nghiệp tư nhân
Hương Long (Siêu thị
Hương Long): Tổ 9,
phường Tân Phong, thành
phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu; sđt: 0912.694.103

300 33 200 22 3190 176 4,532 226,6 2,75 55 1,43 14,3 7920 39,6 462 23,1 1000 55 645
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7

Công ty Cổ phần Dịch vụ
TM tổng hợp Vincommerce
(Siêu thị VinMart Lai
Châu):  Tổ 9, phường Tân
Phong, thành phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu; sđt:
0982.365.296

1.640 164 273 30 182 20 2.900 160 4,1 206,0 2,5 50,0 1,30 13,0 7.200 36 420 21 909 50 750

Công ty TNHH MTV Dũng
Long (Siêu thị Dũng Long):
Khu 5, thị trấn Than Uyên,
huyện Than Uyên, sđt:
0962.118.119

1.148 115 191 21 127 14 2.030 112 3 144 2 35 1 9 5.040 25 294 15 636 35 525

8

Hộ kinh doanh Ngọc Tú;
sđt: Tổ 25, phường Đông
Phong, thành phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu; sđt:
0915334127

3.300 300 910 50 3 60 10.909 600 1.010

9 Các cơ sở kinh doanh khác
trên địa bàn tỉnh 71.806 7.181 3.636 400 3.182 350 66.291 3.646 98.652 4.933 26,6 0,5 2.794 27,9 987.084 1.974 65.806 3.290 260.303 616 22.418

Tổng 128.694 12.839 7.127 784 5.509 606 120.721 6.641 98.744 8.629 67 801 2.838 464 1.007.244 2.075 66.982 3.349 361.027 1.756 37.944

STT Tên đơn vị cung ứng

Nhóm hàng thực phẩm chế biến Một số loại hàng hóa khác
Tổng giá

trịMỳ tôm, miến,
bún, phở

Thịt hộp các
loại Cá hộp các loại Nước mắm, nước

chấm Mỡ, dầu ăn Muối, bột canh Nước lọc đóng
chai Khẩu trang Nước sát khuẩn Giấy vệ sinh

Khối lượng
(kiện)

Thành
tiền

Khối lượng
(Kg)

Thành
tiền

Khối
lượng
(Kg)

Thành
tiền

Khối lượng
(lít) Thành tiền

Khối
lượng
(tấn)

Thành
tiền

Khối
lượng
(tấn)

Thành
tiền

Khối
lượng

(1000 lít)

Thành
tiền

Khối lượng
(chiếc)

Thành
tiền

Khối lượng
(lít) Thành tiền Khối lượng

(túi)
Thành

tiền
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Biểu 03: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh cung ứng nhóm hàng lương thực và thực phẩm tươi sống trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo Phương án số:        /PA-SCT ngày        tháng       năm 2021 của Sở Công Thương)
ĐVT thành tiền: Triệu đồng

STT Tên đơn vị cung ứng

Nhóm hàng lương thực và thực phẩm tươi sống

Tổng giá
trị

Gạo tẻ Thịt các loại Thủy sản (cá trắm, cá
rô phi, cá chép) Trứng Rau

Khối lượng
(tấn) Thành tiền Khối lượng

(tấn) Thành tiền Khối lượng
(tấn) Thành tiền Khối lượng

(quả) Thành tiền Khối lượng
(tấn) Thành tiền

1
Công ty TNHH MTV giống vật tư Tây
Bắc: Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố
Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

60 840 840

2
Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tâm: Số
470, đường Trường Chinh, phường Tân
Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

50 700 700

3
Hộ kinh doanh Nguyễn Tú; địa chỉ tại
phường Quyết Tiến; Thành phố Lai Châu,
tỉnh Lai Châu; SĐT 0972648555

80 1120 1.120

4
Hợp tác xã Thanh Xuân; địa chỉ tại thị trấn
Than Uyên huyện Than Uyên, tỉnh Lai
Châu; sđt: 0982451019

65 910 910

5
Hộ kinh doanh Phong Bóng; địa chỉ
phường Tân Phong, thành phố Lai Châu
tỉnh Lai Châu

50 700 700

6
Công ty TNHHMTV Khánh Hòa; địa chỉ:
Tổ 9, phường Đoàn Kết, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu; sđt: 0986249671

140 21.000 21.000

7
Công ty TNHH MTV số 24: Khu 10, thị
trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai
Châu; sđt: 0915527488

200 30.000 30.000

8
Công ty TNHH MTV Quang Tú Lai Châu:
Xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh
Lai Châu; sđt: 0968096136

100 15.000 15.000

9
HTX thanh niên Ta Gia; địa chỉ: Bản Ta
Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, sđt:
0987.947.674

30 3.000 3.000

10
Hợp tác xã Phát triển, địa chỉ: Xã Tà Mít,
huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, số điện
thoại: 0971.097.513

20 2.000 2.000

11 Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia
đình khác trên địa bàn tỉnh 2.451 34.320 416 5.821 392,74 39.274 1.598.000 4.794 1.941 19.410 103.618

Tổng 2.756 38.590 856 71.821 443 44.274 1.598.000 4.794 1.941 19.410 178.888
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